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ROSES   ACTUALITAT

EMPORDÀ

n El Premi Emprenedor Alt Em-
pordà 2021 ha estat per al projec-
te Sappi App: Animal Nutrition 
Facts i els seus creadors, Anna Pa-
rellada i Toni Ayuste. El lliurament 
de premis va tenir lloc, divendres 
al matí, al Teatre Municipal de Ro-
ses. El segon reconeixement del 
Premi Emprenedor va ser per a 
Isaac Parras i el seu projecte Twine 
Clothes. 

En la resta de categories, els 
premiats van ser: Premi a la Millor 
Idea de Negoci (ESO): Projecte 
Herbsnature, d’Abir Kharbach, 
Dayana Cano, Nadia Prieto, Paola 
López i Andrea Pla (institut Cen-
drassos); Premi a la Millor Idea de 
Negoci (Batxillerat i Cicles Forma-
tius): Projecte Associació Juvenil 
Arrels de l’Empordà, de Paula Es-
teve i Anaïs Zurita (institut Ramon 
Muntaner); Premi Innovació: Pro-

jecte Empoody, de Glòria Casellas 
i Pol Llorens;  i Premi Innovació 
Turística: Projecte Daluma Pro-
perties SL, de Daniel Coufal Dal-
mau, Miquel Martínez Gayolà i 
Luke Made Wiltshire.  

El primer premi Emprenedors 
és una App de benestar animal 
que permet als usuaris desxifrar 
l’etiquetatge de productes ali-
mentaris per a gossos i gats i 
conèixer alternatives per a una ali-
mentació més saludable. Connec-

ta professionals i responsables 
d’animals per l’intercanvi d’infor-
mació d’interès, serveis i produc-
tes. 

L’Associació d’Empresaris i 
Emprenedors de Girona, el SETMA-

NARI DE L’ALT EMPORDÀ, el Fòrum 
Imagina, el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Fi-
gueres i l’Ajuntament de Roses fan 
possible de forma conjunta l’orga-
nització d’aquestes distincions, 
que tenen com a objectiu la «di-
namització i promoció de la inici-
ativa emprenedora a la comarca i 
el reconeixement de l’aportació 
que les noves iniciatives empresa-
rials fan com a eina de dinamitza-
ció de l’activitat socioeconòmica i 
de creació de llocs de treball». Els 
organitzadors dels premis comp-
ten amb el suport, a més, del De-
partament d’Educació de la Gene-
ralitat, Catalunya Emprèn i el Fons 

Social Europeu. 
«La possibilitat de compartir el 

lliurament dels guardons d’aques-
ta edició dels Premis Emprene-
dors Alt Empordà amb tots vosal-
tres, ni que sigui mantenint els 
protocols establerts, és un nou 
exemple de com ens anem apro-
pant al final d’un llarg  túnel», va 
afirmar, en nom dels organitza-
dors, el director editorial del Set-
manari, Carles Ayats.  

Per la seva banda, la presiden-
ta del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, Sònia Martínez, va de-
clarar que «veure aquest talent en 
aquests moments ens reconfor-
ta». Per a l’alcaldessa de Figueres, 
Agnès Lladó, «emprendre és va-
lentia i una crisi també pot ser una 
oportunitat». El primer tinent d’al-
calde de Roses, Joan Plana, va ma-
nifestar que «aquests premis ser-
veixen per donar suport als em-
prenedors de la comarca» i va 
concloure que «les vostres empre-
ses generaran riquesa». 

 El Teatre Municipal de Roses 
va acollir la tretzena edició dels 
Premis Emprenedors Alt Empor-
dà després que l’any passat no es 
pogués fer presencialment a cau-
sa de la pandèmia del coronavi-
rus. En aquesta ocasió,  els aspi-
rants a aquesta convocatòria dels 
Premis Emprenedors van poder 
assistir a un acte que va respirar 
optimisme cap al rellançament 
econòmic amb la base de l’empre-
nedoria.

Toni Ayuste i Anna 
Parellada guanyen el 
Premi Emprenedors ‘21
u Han creat una App de benestar animal que permet als usuaris 
desxifrar l’etiquetatge de productes alimentaris per a gossos i gats  
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Els guanyadors dels Premis Emprenedors, al Teatre rosinc, divendres passat BORJA BALSERA

Ponència de Giner 
«Les oportunitats 
s’han de buscar»

L’emprenedor rosinc 
Adrià Giner Puigdomènech, 
fundador i soci d’Ekko Wc, 
Seigrafix i La Platea Cultura, 
va ser l’encarregat de fer la 
ponència d’aquest any dels 
premis Emprenedors del 
2021. «Ser emprenedor signi-
fica nedar a contracorrent», 
va començar explicant Giner, 
posant com exemple que «el 
febrer de l’any 2020 estava a 
la cresta de l’onada i un dia 
ets a dalt i un altre dia ets a 
baix», referint-se a les reper-
cussions de la pandèmia. 
L’empresa Ekko WC, un pro-
jecte emprenedor de lloguer i 
venda de lavabos ecològics 
per a esdeveniments i parti-
culars, va ser el guanyador 
de l’edició dels premis del 
2018.  «Les oportunitats s’ha 
d’anar a buscar i ser empre-
nedor significa transmetre 
seguretat», va manifestar di-
vendres davant el públic que 
l’escoltava, al Teatre Munici-
pal de Roses. M.T.  ROSES

El Teatre municipal  
de Roses va acollir, 
divendres, la tretzena 
edició dels Premis 
Emprenedors

PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2021 


